WINDOWCLEAN
OPIS IZDELKA
WINDOWCLEAN je močno čistilo, ki temelji na posebnih površinsko aktivnih snovi in izopropil alkohola.
UPORABA
WINDOWCLEAN se lahko uporablja za preprosto in temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, vetrobranskih stekel, televizijskih in
računalniških zaslonov.

ZNAČILNOSTI
• Biološko razgradljiv
• Čisti hitro in učinkovito
• Ne pušča nobenih črt
• Uporabniku prijazno
• Uporabla se tudi za pleksiglas in polikarbonat

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Svetlo modra tekočina

Vonj: 		

Blagi alkohol

Specifična teža:

0,95 kg / l

pH: 		

Cca. 7

Vsebuje: 		

Isopropilni alkohol

Plamenišče:

>95°C

Vrelišče: 		

100°C

Temperatura predelave: Minimalna 5°C, največ 30°C.
Število slojev:

Očisti pri prvem čiščenju, v primeru močne kontaminacije je morda potrebno postopek ponoviti.

Oblika:		

Tekoča

Razeljevanje:

Izdelek je pripravljen za uporabo, ne redčite.

Viskoznost:

10-20 mPas

Vsebnost Vos:

Ni razvrščeno

Relativna vlažnost:

Maksimalno 95% med obdelavo.

PAKIRANJE
1 l in 10 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite WINDOWCLEAN z šprico z nizkim tlakom in umazanijo odstranite s čisto, suho krpo, ki ne pušča muck.

POGOJI UPORABE
WINDOWPCLEAN se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih razmera. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost delovanja.
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TEORETIČNA PORABA
Poraba 0,01 - 0,05 l / m². Poraba je odvisna od vrste in stopnje onesnaženosti.

SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni embalaži, rok trajanja najmanj 12 mesecev. Shranjujte v prezračevanem in hladnem prostoru.
VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice. Za več informacij glejte varnostni list.
OZNAČEVANJE
Ni razvrščeno

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.
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